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W wyniku realizacji podręcznika LIVE BEAT 4 uczniowie mogą osiągnąć poziom kompetencji językowej według ESOKJ B1 

 

WIEDZA 

UMIEJĘTNOŚCI 

RECEPCJA PRODUKCJA 
INTERAKCJA 

 

 
Uczeń posługuje się zakresem środków 
językowych pozwalających mu na 
realizację działań językowych w wybranych 
aspektach następujących bloków 
tematycznych: 

 
 Człowiek 
 Dom 
 Szkoła 
 Praca 
 Życie rodzinne i towarzyskie 
 Zakupy i usługi 
 Podróżowanie i turystyka 
 Kultura 
 Sport 
 Zdrowie 
 Nauka i technika 
 Świat przyrody 
 Życie społeczne 
 Elementy wiedzy o krajach 

anglojęzycznych 

 
SŁUCHANIE: 
 
Uczeń rozumie główny sens wypowiedzi 
sformułowanej wyraźnie, w języku 
standardowym, na temat mu znany, 

związany  
z pracą, szkołą, czasem wolnym itp. 
Rozumie najważniejsze informacje w 
programach radiowych i TV dotyczące 
wydarzeń współczesnych lub tematów 
związanych  
z zainteresowaniami osobistymi lub 
zawodowymi, gdy mówi się dość wolno  
i wyraźnie. 
 
CZYTANIE: 
 
Uczeń rozumie teksty zawierające 
najczęściej używane wyrażenia związane z 
życiem codziennym i zawodowym. Rozumie 
opis wydarzeń, uczuć i życzeń zawartych w 
listach prywatnych. 

 
MÓWIENIE: 
 
Uczeń łączy wyrazy i wyrażenia w prosty 
sposób, aby opisać doświadczenia i 
wydarzenia, swoje marzenia, nadzieje, 

ambicje. Umie podać przyczyny i 
wyjaśnienia, sformułować opinie  
i plany. Umie opowiedzieć jakąś historię, 
oraz zrelacjonować treść filmu lub książki, 
albo opisać swoje reakcje. 
 
PISANIE: 
 
Uczeń pisze teksty na znane mu lub 
związane z jego zainteresowaniami tematy.  
Pisze prywatne listy, opisując jego 
przeżycia i wrażenia. 
 

 
MÓWIENIE:  
 
Uczeń radzi sobie w większości sytuacji, 
które mogą się zdarzyć w podróży po 
krajach danego obszaru językowego. 

Potrafi bez przygotowania uczestniczyć w 
rozmowach na tematy mu znane i go 
interesujące, lub odnoszące się do życia 
codziennego (np. rodzina, zainteresowania, 
praca, podróże i wydarzenia bieżące). 

 

Kryteria oceniania ogólne 
 

 POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY 

OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

  NISKI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY 
STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

 

Wiadomości: 

środki językowe 

fonetyka 

 
 
 
 

Uczeń: 
• zna ograniczoną liczbę 
podstawowych słów  
i wyrażeń, 

Uczeń: 
• zna część 
wprowadzonych słów  
i wyrażeń, 

Uczeń: 
• zna większość 
wprowadzonych słów  
i wyrażeń, 

Uczeń: 
• zna wszystkie 
wprowadzone słowa  
i wyrażenia, 

 
 
 
 



ortografia  
 
 
 
 
Uczeń nie spełnia 
większości kryteriów, by 
otrzymać ocenę 
dopuszczającą, tj. nie 
opanował podstawowej 
wiedzy i nie potrafi 
wykonać zadań  
o elementarnym stopniu 
trudności nawet  
z pomocą nauczyciela.  
Braki w wiadomościach  
i umiejętnościach są na 
tyle rozległe, że 
uniemożliwiają mu 
naukę na kolejnych 
etapach. 
 
 

• popełnia liczne błędy  
w ich zapisie i wymowie, 
• zna proste, 
elementarne struktury 
gramatyczne 
wprowadzone przez 
nauczyciela, 
• popełnia liczne błędy 
leksykalno-gramatyczne 
we wszystkich typach 
zadań. 

• popełnia sporo błędów 
w ich zapisie i wymowie, 
• zna większość 
wprowadzonych struktur 
gramatycznych, 
• popełnia sporo błędów 
leksykalno-
gramatycznych  
w trudniejszych 
zadaniach. 

• zwykle poprawnie je 
zapisuje i wymawia, 
• zna wszystkie 
wprowadzone struktury 
gramatyczne, 
• popełnia nieliczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne. 

• poprawnie je zapisuje  
i wymawia, 
• zna wszystkie 
wprowadzone struktury 
gramatyczne, 
• popełnia sporadyczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne, które 
zwykle potrafi 
samodzielnie poprawić. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Uczeń spełnia kryteria na 
ocenę bardzo dobrą oraz 
wykazuje się wiedzą  
i umiejętnościami 
wykraczającymi ponad te 
kryteria. 

 
 

 

Umiejętności Recepcja 
Uczeń: 
• rozumie polecenia 
nauczyciela,   
• w ograniczonym 
stopniu rozwiązuje 
zadania na słuchanie – 
rozumie pojedyncze 
słowa, 
• rozumie ogólny sens 
przeczytanych tekstów, 
w ograniczonym stopniu 
rozwiązuje zadania na 
czytanie. 
 

Recepcja 
Uczeń: 
• rozumie polecenia 
nauczyciela, 
• częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

Recepcja 
Uczeń: 
• rozumie polecenia 
nauczyciela, 
• poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie  
i słuchanie. 

Recepcja 
Uczeń: 
• rozumie polecenia 
nauczyciela, 
• poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie  
i słuchanie, 
• zwykle potrafi 
uzasadnić swoje 
odpowiedzi. 
 

Produkcja 
• wypowiedzi ucznia nie 
są płynne i są bardzo 
krótkie: wyrazy, 
pojedyncze zdania,  
w formie pisemnej dwa - 
trzy zdania, 
• uczeń przekazuje  
i uzyskuje niewielką 
część istotnych 
informacji, 
• wypowiedzi ucznia są 
w znacznym stopniu 
nielogiczne i niespójne, 
• uczeń stosuje niewielki 
zakres poznanego 

słownictwa oraz 
struktur, 
• uczeń popełnia liczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne,  które 
mogą zakłócać 
komunikację. 
 

Produkcja 
• wypowiedzi ucznia nie 
są zbyt płynne, ale mają 
dostateczną długość, 
• uczeń przekazuje  
i uzyskuje większość 
istotnych informacji, 
• wypowiedzi  ucznia są  
częściowo nielogiczne  
i niespójne, 
• uczeń stosuje 
słownictwo i struktury 
odpowiednie do formy 
wypowiedzi, 
• uczeń popełnia sporo 
błędów leksykalno-

gramatycznych, które 
nie zakłócają jednak 
komunikacji. 
 

Produkcja 
• wypowiedzi ucznia są 
dość płynne, a jego 
prace pisemne mają 
odpowiednią długość, 
• uczeń przekazuje  
i uzyskuje wszystkie 
istotne informacje, 
• wypowiedzi ucznia są 
logiczne i w miarę 
spójne, 
• uczeń stosuje 
adekwatne do tematu 
słownictwo oraz 
struktury, 
• uczeń popełnia 

nieliczne błędy 
leksykalno-gramatyczne, 
nie zakłócające 
komunikacji, 
• uczeń stosuje 
odpowiednią formę  
i styl. 

Produkcja 
• wypowiedzi i prace 
pisemne ucznia są 
płynne i mają 
odpowiednią długość, 
• uczeń przekazuje  
i uzyskuje wszystkie 
wymagane informacje, 
• wypowiedzi ucznia są  
logiczne i spójne, 
• uczeń stosuje bogate 
słownictwo i struktury, 
• uczeń popełnia 
sporadyczne błędy 
leksykalno-gramatyczne, 
• uczeń stosuje 

odpowiednią formę  
i styl. 
 
 
 
 

 



Rozdział I 
wygląd zewnętrzny,  
ubrania, 
towary,  
sprzedawanie i kupowanie, 
popularne zawody i związane z nimi czynności, 
elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych, 
Present Simple,  
Present Continuous,  
pytania rozłączne, 
Present Perfect Simple z for i since,  
stopień wyższy i najwyższy przymiotników i przysłówków z much, far, a lot, a bit, 
konstrukcja (not) as … as. 

Rozdział II 
koledzy, przyjaciele,  
czynności życia codziennego, 
czasowniki złożone z up, 
środki transportu, 
ważne postacie historyczne i ich osiągnięcia, 
Past Simple, 
przyimki: during, for, 
Past Continuous,  
Past Simple,  
when, while,  

Past Perfect Simple, 
after/before + -ing form. 

Rozdział III 
artykuły spożywcze,  
sprzęt kuchenny, 
popularne zawody i związane z nimi czynności, 
czynności życia codziennego,  
formy spędzania czasu wolnego,  
kwestie społeczne, 

sposoby wyrażania przyszłości: Future Simple, be going to, Present Continuous, 
must, mustn't, should, ought to, have (got) to, don't have to, needn't, had better (not), 
forma -ing w podmiocie i orzeczeniu, 
make, let, allowed to. 

Rozdział IV 
wynalazki,  
obsługa i korzystanie z urządzeń technicznych, 
technologie informacyjno – komunikacyjne, 

czasowniki złożone z on, 
formy spędzania czasu wolnego, 
zainteresowania, 
muzyka, 
literatura, 
Present Perfect Simple z just, already, before, never, ever, yet, 
stopień najwyższy przymiotników, 
Present Perfect Simple i Present Perfect Continuous z for i since. 

Rozdział V 
krajobraz i środowisko,  
pogoda,  



klęski żywiołowe, 
sprzęt biwakowy, 
lodowce,  
zagrożenie i ochrona środowiska, 
zdania warunkowe typu I z if, unless, provided that, as long as, 
zdania czasowe z when, until, as soon as, by the time, before, 
in case + Present Simple. 

Rozdział VI 
muzea, 

koledzy,  
przyjaciele,  
formy spędzania czasu wolnego,  
problemy, 
kwestie społeczne, 
czasowniki przechodnie, 
zdania warunkowe typu II z would, might, could, 
wish/if only + Past Simple, 
końcówki rzeczowników: -ion, -ment, -ity, -y, 
czasowniki + bezokoliczniki,  
czasowniki + forma –ing. 

Rozdział VII 
technologie informacyjno-komunikacyjne,  
obsługa i korzystanie z urządzeń technicznych, 
relacje międzyludzkie,  
elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych - brytyjscy nastolatkowie, 
mowa zależna, 
zdania podrzędne wyrażające kontrast. 

Rozdział VIII 
problemy, 
przestępczość, 
problemy społeczne, 
czasowniki złożone z away, 
should have/ought to have, 
wnioskowanie z must/can't/might/could, 
wnioskowanie dotyczące przeszłości z must have/can't have /might have/could have. 

Rozdział IX 
media, 
wynalazki, 
film,  
kwestie społeczne, 
tworzenie przymiotników i rzeczowników, 
strona bierna w czasach Present Simple, Past Simple, Present Perfect, Past Perfect, Present Continuous, Past Continuous i Future Simple, 
strona bierna - czasowniki modalne, formy -ing i bezokolicznik. 

Rozdział X 
kwestie społeczne, 
słownictwo związane z pieniędzmi, 
czynności życia codziennego, 
czasowniki złożone z out,  
elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych: zwyczaje, 
zdania warunkowe typu III z would have, might have, 
wish/if only + Past Perfect. 


